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Vanový zvedák Archimedes je nejnovìjším vyvinutým vanovým zvedákem, který splòuje vysoké nároky 
uživatele: jednoduchá obsluha, skladnost, nízká hmotnost, komfort pøi koupání, životnost, všestrannost, vysoká  
kvalita, dostateèná  nosnost. Je vhodný pro imobilní  pacienty všech vìkových kategorií. Zvedák se skládá
z duralového podstavce s motorem, plastové pohodlné sedaèky se sklopnými boky, ruèního vodìodolného 
ovladaèe s integrovanou baterií a pøídavným nabíjeèem. Ruèní ovladaè  signalizuje stav baterie.

Výhody vanového zvedáku ARCHIMEDES:

Nízká hmotnost-žádný díl neváží více než 6kg 
Zvedák lze rozložit na tøi èásti:

     - sedaèka s opìrou a sklopnými boky
     - podstavec s motorem
     - ruèní ovladaè

Žádná instalace na vodovodní baterii

Snadné èištìní a péèe o zvedák

Velmi spolehlivý a trvanlivý

Servis a náhradní díly zajištìny  

Pøenosný, skladný, stabilní

Vysoká zádová opìrka pro vyšší komfort   

Širší sedaèka pro vyšší pohodlí

Jednoduchá obsluha  

Moderní a atraktivní design      

Pøíslušenství: otoèný disk pro snadnìjší pøesun z 
vozíku do vany, odnímatelný mìkèený návlek na 
plastovou sedaèku      

ZVEDÁK DO VANY ARCHIMEDES
KÓD 12/0093201

Technické parametry:
Nosnost: 150 kg

Výška ( max./min.): 440 mm / 70 mm

Celková délka sedaèky: 445 mm

Šíøka sedaèky : 390 mm 

Hmotnost sedaèky: 5,2 kg

Hmotnost podstavce: 4,8 kg

Hmotnost ovladaèe: 0,4 kg 

Hmotnost nabíjeèe: 0,2 kg

Celková hmotnost: 10,6 kg
 

Pøíkon motor: 12V/7,5Ah

Tøída ochrany motoru: IP66 

Typ ruèního ovladaèe: bateriový

Baterie: NiCd, 12V/7,5Ah

Poèet cyklù:  2x

Tøída ochrany ovladaèe: IP67

Nabíjeè: 230V/ 50-60Hz ( AC)
17,5V/ 70mA ( DC )  

k2-4_v03

PLNÌ HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠ�OVNY



Vanový zvedák Surfer má všechny pøednosti moderních vanových zvedákù urèených pro péèi o dìti.  Byl 
vyroben na základì dlouhodobých zkušeností pøedního anglického výrobce tìchto zaøízení. Splòuje požadavky 
kladené uživatelem: jednoduchá obsluha, skladnost, nízká hmotnost, životnost, všestrannost, vysoká  kvalita.
Je vhodný  zejména pro imobilní  pacienty do 13 let. 

Výhody dìtského vanového zvedáku Surfer:

Ultralehký - žádný díl neváží více než 5 kg 
a toto odpovídá normám pro manuální zvedání 
bøemen.

Zvedák lze rozložit na tøi èásti:
     - sedaèka s opìrou a sklopnými boky
     - podstavec
     - vzduchový vak a hadice

Žádná instalace na vodovodní baterii

Snadné èištìní a péèe o zvedák

Velmi spolehlivý a trvanlivý

Servis a náhradní díly zajištìny  

Pøenosný

Ovládaný nízkým tlakem vzduchu   

Stabilní   

Nastavitelná  zádová opìra a sedaèka

Komfortní koupání pro pacienta

Jednoduchá obsluha    

  

Pøíslušenství: mezinožní  klín KÓD 12/0093020
nožní popruh KÓD 12/0093021        

ZVEDÁK DO VANY SURFER
KÓD 12/0093019

Zvedák Surfer technické parametry:

Maximální výška: 430 mm

Minimální  výška: 100 mm

Celková délka: 1170 mm

Šíøka sedaèky (min/max): 410 mm / 685 mm

Hmotnost sedaèky: 4,5 kg

Hmotnost podstavce: 4,2 kg

Nosnost: 50 kg

Kompresor: 12 V  

Hmotnost kompresoru: 6 kg 

Délka pøívodní hadice: 1 m (  12 V )

Poèet cyklù u  12  V :  12x

Ovladaè: elektrický (  12 V )

Tlak: 0,35 bar
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Modifikace vanového zvedáku ARCHIMEDES:

- plastová sedaèka je 
zachovaná, místo podstavce s motorem je dodáván podstavec 
se vzduchovým vakem a bateriovým kompresorem typu Airflo .

KÓD 12/0023421 

MANGAR ARCHIMEDES 230V 

PLNÌ HRADÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠ�OVNY 
A -ovladaè pro kompresor 12V

B -bateriový kompresor 12V 
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